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REDACTIONEEL

"DE KLINK" 1991 - 1995, is gereed gekomen op het afgesproken tijdstip en dank/.ij de inzet van

oud bestuurslid Bluijs aan degenen die deelnamen afgeleverd. Dank hierbij aan de firma Alblas

voor het geleverde vakwerk en Bluijs voor de organisatie. Ik zou bijna zeggen: "Heren, over vier

jaar is hel weer zover." maar dat zou iets te voorbarig zijn.

NIEUWE STRATEN, NIEUWE KANSEN!
Met deze variatie op een bekende kermis roep meen ik op deze plaats opnieuw een lans te moeten

breken voor een zinvolle naamgeving aan de nieuw aan te leggen straten op hel oude spoorweg

emplacementen de vroegere voetbalvelden van Zandvoortmccuwen.

Namen die iets, zo niet alles, met Zandvoort ie maken hebben en dan wil ik er hier wel enige

opsommen:

W. J. Gerlcnbach; IJ. de Jong en P. Paap. De eerste gefusilleerd bij beide anderen werd de doodstraf

omgezet in levenslange tuchthuis straf.

Henk Bos, oprichter van 'De Kleine Patriot'.

Jan Koper; P. de Block en S. Bartels, gesneuveld in de mei-dagen van 1940.

Als men dan wellicht een naam zoekt die rechtstreeks iets met het verleden van deze bouwplaats te maken

heeft dan zou men ook nog aan de gebr. Elzbacher straat kunnen denken.

Maar het zal allemaal wel niet passen in de omgeving. Misschien is men ook wel van mening dat

hel Duitse badgasten zal storen met een stukje Duits verleden geconfronteerd te worden.(uiteraard

zal een onderschrift op het naambord dienen te staan).

Als laatste hariekreel ben ik van mening dat de Arie Kerkman straat bijzonder goed zou passen bij

de A. S. v.d. Moolcn straat en recht zou doen aan een groot bestuurder.

Eén ding is duidelijk; er zijn hier genoeg straten naar verdienstelijke natuurkundigen, landelijke

politici, schilders en dichters vernoemd. Zoveel zelfs dat men ze haast zou herbenoemen,

uiteindelijk heeft men ook de Tramstraat en hel Tramplein laten verdwijnen.

Misschien kan dit stukje bclrokkenen aan het nadenken zetten, het is een laatste kans en alle

bovenstaande namen zijn beier dan de " dan maar de lucht in siraat " die uiteindelijk zeer goed bij

de Van Speijkstraat zou passen. M.Weber
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LEDEN VERGADERING en GENOOTSCHAPS AVOND!

Vrijdagavond 27 september 1996 te 20.00 uur opende voorzitter Censc de Algemene

ledenvergadering welke gevolgd zou worden door de tweede Genoolschapsavond van dit jaar.

In zijn welkomstwoord verwelkomde hij in het bijzonder de leden die van ver uit het land kwamen

om deze avond bij te wonen. De kroon spande echter mevrouw van der WerlT die, 5 1 jaar geleden

naar Canada geëmigreerd zijnde, in de zaal aanwezig was.

Na deze opening de ingekomen stukken. Eerstens een bericht van verhindering van de heer Krol

en tweedens een wel zeer bijzonder "INGEKOMEN STUK" dat bleek opgesteld te zijn op een

schilders ezel,

Cense deelde mee dat het schilderij, dat tijdens de receptie ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan

ten toon gesteld werd, thans eigendom van het Genootschap "OUD ZANDVOORT" is. De
koopprijs zijnde ƒ 17.500,— werd bekostigd uit de voor deze aankoop bedoelde bijdragen

ontvangen t.g.v. het jubileum, een bijdrage uit de kas en ... een anonieme gift ter grootte van liefst

ƒ 12.000,--. (zie ook de pagina's 1 1 en 12)

Het bestuur zal in overleg met het Gemeentebestuur en deskundigen een goede plaats voor deze

aanwinst zoeken in het Gemeentehuis, daarbij zal duidelijk uit dienen te komen dat het een

eigendom van het Genootschap betreft hetwelk in bruikleen werd gegeven. Op een vraag uil de zaal

kon Cense verzekeren dat dit bezit uiteraard goed verzekerd is.

Hierna punt 3 van de agenda: Bestuursverkiezing.

Zoals in de jaarvergadering werd toegezegd kwam het bestuur met twee kandidaten ter invulling

van de door het aftreden van Mevr. Hoogervorst-Schuiten en dhr. Bluijs ontstane vacatures. Het

waren Mw. Ankic Joustra-Brokmcicrcn Mw. Manneke Molenaar. Door de leden werden geen tegen

kandidaten gesteld zodat beide dames bij acclamatie gekozen werden verklaard, hetgeen de

aanwezigen met applaus onderstreepten.

Beide dames vertelden in het kort wat hen bewogen had zich bereid te verklaren een

bestuursfunctie te aanvaarden waarna Cense hen met een bouquet bloemen verraste.

Tot besluit van de vergadering deelde Censc mee dat het bestuur haar medewerking toegezegd had

aan de uitgave van een "Knipselboek", bevattende reprodukties van diverse kranten- en

tijdschriftenartikelen Zandvoort betreffende, samengesteld door de heer W. A, H. Keur. De oplage

zal ongeveer 500 exemplaren groot zijn en de prijs rond de ƒ 25,-- bedragen. De leden zullen nader

geïnformeerd worden, (zie pagina 19)

Nadat één van de aanwezigen in de rondvraag nog een compliment uitsprak over het inbinden van

"DE KLINK" 1991 - 1995, hetgeen door bestuur en vergadering volmondig beaamd werd, sloot

Cense te 20.20 uur deze Algemene vergadering en gaf hij ter opening van de

GENOOTSCHAPSAVOND het woord en projectiescherm aan de heer S. F. Blokland voor zijn

diapresentatie over de geschiedenis van de prentbriefkaart.

De heer Blokland hield een uiterst boeiende en leerzame lezing aan de hand van door Jelte van der

Kamp gemaakte dia's van de verzamelingen prenlbriefkaarten van Henk Haverkale en

Simon E Blokland.

Beginnende bij de eerste briefkaart van A. Schwartz uit Oldenburg d.d. I jan. 1871 voerde hij ons

via de Nieuwe Postwet van 1 april 1892, voor Nederland de geboorte van de prentbriefkaart

(geïllustreerde briefkaart in PTT termen), naar de invoering van de verticale streep op de

adreszijde in het jaar 1905. Dit betekende dat men geschreven tekst kon toevoegen.

De eerste fotografie werd toegepast in 1897, daarbij werd vaak ingespeeld op de actualiteit zoals

de brand in de Amstefbrouwerij.

Op 1 april 1992 werd het 100 jarig bestaan van de prentbriefkaart door de Vereniging

Documentatie Prenibriefkaanen (V. D. R) herdacht, de P. T. T liet het daarbij volledig afweten.

De heer Blokland vertelde nog dat er een registratiesysteem op de kaarten afgedrukt is waardoor

kenners kunnen zien welke kaarten nog meer in de betreffende serie vervaardigd werden.

Belangstellenden in deze materie wordt aangeraden contact op te nemen met voornoemde V. D. P.

Na de pauze de verloting van twee Zandvoortse klederdrachtpoppen,

mevrouw v.d. Werff verrichtte de trekking en de poppen verhuisden naar Bloemendaal om bij de

familie Witkop, trouwe bezoekers van onze avonden, onderdak te vinden.

Hierna het woord aan Ger Cense die op onnavolgbare wijze met woord en beeld de geschiedenis

van het Raadhuisplein beschreef. Men zou kunnen trachten de niet aanwezigen een indruk te

geven, maar alle geschreven woorden zouden daarin tekort schieten.

Al met al een bijzonder geslaagde avond, waaraan ook bijdroeg de diapresentatie van

slrandbeclden uit vroeger tijd, continue draaiende voor aanvang van de vergadering, samengesteld

door Ton Drommel. Vermeldenswaard is dal nu beschikt wordt over goede geluid en projectie

apparatuur.



"DEVISLOPER"
Adolphe Artz (1837- 1890)

David Adolphe Constant Art?, werd op 1 8 december 1 837 in Den Haag geboren. Vanaf 1 855 volgde

hij schilder - en tekenlessen aan de Amsterdamse Academie onder leiding van Louis Roijer (1793

- 1868).

In Amsterdam raakte hij bevriend met Jozef Israëls, van wie hij raadge-

vingen ontving en waarmee hij in 1859 naar Zandvoort trok. Artz is vooral bekend als genre

schilder van het strand- en vissersleven en wordt als de belangrijkste leerling van Jozef Israëls

beschouwd.

Hoewel niet getiteld en gedateerd bestaat het vermoeden, gezien de kleding en uitrusting, dat de

geportretteerde een Zandvoortsc vi sloper is (anders dan in Katwijk en Scheven ingen werd in het

taalgebruik geen onderscheid gemaakt tussen vrouwelijke- en mannelijke vislopers), geschilderd

in de periode dat Artz in Zandvoort was.

Ontroerend mooi is dit schilderij. Een jonge vrouw, rustend in de duinen, in donkere kleding op

klompen met haar bovenschort opgebonden in haar middel.

Zo te zien draagt ze een zwart ondermutsje, het mutsje (de hul) van kant is niet te zien, maar het

"hullebandjc", een slrooien hoedje gevoerd met stof wel. Een rode band, die om de bovenkant van

het hoedje loopt naar voren en dan kruiselings ligt, is vastgemaakt onder haar kin.

Op haar rug draagt zede "bot", een ovale mand, die met een leren band (of touwen) is vastgemaakt.

Zowel Dr. P. Biesboer, Conservator van het Frans Hals Museum, als Drs. G.F. Watberg, regionaal

museumconsulent van de Stichting Musea Zuid- Kennemer! and, achten het schilderij kwalitatief

een zeer welkome aanvulling op de bescheiden verzameling schilderijen met een Zandvoortsc

historische achtergrond, die zich bevindt in het Zandvoorts Cultureel Centrum en het Raadhuis. Het

Bestuur van hel Genootschap Oud Zandvoort is dan ook zeer gelukkig met de aankoop, die

mogelijk werd gemaakt door een aanzienlijke anonieme gift en bijdragen van de leden ter

gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Genootschap.

Het Bestuur zal in overleg treden met Burgemeester en Wethouders om voor het schilderij een

geschikte plaats in hel Raadhuis te vinden (uileraard zal dit een bruikleen betreffen). Enerzijds

toont het schilderij aan de bezoekers een stukje Zandvoorts verleden, anderzijds zal door een

verklarende tekst mede de aandacht op ons Genootschap moeten worden gevestigd.

Hei Bestuur.
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OPOE

Luie mensen, een bevolkingsgroep waarvan ik de aanvoerder zou kunnen zijn, associëren hel

werkwoord 'liggen', voorafgegaan of gevolgd door het bijwoord 'op' met iets bijzonder

aangenaams. Als eerste 'op bed liggen'. Is er iets heerlijkere dan na de lunch even op bed te liggen

of op een luie stoel of met mooi weer op het strand. Ja, laten wij daar aan gaan denken... de zomer.

Met goed gezelschap, waar je een heerlijke "kout' mee kan opzetten, lekker liggend in het zand.

Maar ben je alleen, dan is hel enige dat wil lukken ... slapen, hoe mensen in de volle zon een boek

kunnen lezen is mij een raadsel. Ik zie ook wel vrouwen breien op het strand in de hitte. Die

breipennen moeten toch vast kleven aan de wanne transpirerende handen?

Bij het bakken in de zon moet men regelmatig draaien, nel als het vlees in de pan. Egaal gebruind

vel en niet te vergeten je neus-lussenschoi en de bijkanten van je vingers en lenen. Toch prefereer

ik mijn vertrouwde bedje of luie stoel, of onder een boom op een stretcher. Ik heb namelijk een

enorme bewondering gehad voor mijn opoc. Opoe was een rondborstige, hardwerkende vrouw.

Toen haar man op jeugdige leeftijd kwam te overlijden, had zij reeds acht kinderen waarvan de

oudsie 14 jaar was. Zij ging niet bij de pakken neer zitten. Zij ging 'bakeren', tegenwoordig heet

dat 'verloskundige' en moei je voor zo'n ingreep een ooievaartje halen. Opoe had geen ooievaartje,

maar speelde ooievaartje en dat deed ze goed. 's Zomers ging zij ook naar strand, maar ze verhuurde

zich als badjuffrouw want die acht mondjes moesten worden gevoed. Bij opoc kon ook alles. Zij

ontfermde zich zelfs over een vaderloos kindje in de familie en was de enige die zich hiervoor niei

schaamde (50 jaar geleden lag zoiets in de taboe-sfeer). "Geef maar hier, het komt wel groot". Ze

had ook organisatie talent; had vier hulp-bakers aangesteld.

Nadat alle kinderen waren groot gegroeid en het huis uitgingen, verkocht zij haar "baker-zaak" en

ontving ze nog alleen maar haar kinderen met aanhang en al haar nazaten.

Opoe hield van een borrel, maar niet van alleen drinken. Als een van haar kleinkinderen haar met

een bezoek vereerde, dan zet ze bij binnenkomst:" je komt toch niet op de thee hè ?" En, nog

voordat de kinderen hadden plaats genomen, had ze al een borrel voor je ingeschonken, "dat praat

zo gemakkelijk" zij ze als excuus.

Een zware slag werd opoe toegebracht door de dokter, die enkele nare dingen had geconstateerd.

Ze mocht maar één glas per dag drinken. Tegelijk mocsi haar oudste schoonzoon ophouden met

zijn dagelijkse hoeveelheid bier en moest overgaan op een kleiner glas. Het grote glas van haar

schoonzoon verdween naar opoe. Het had de grooite van een bloemenvaas en zij koesterde dat glas

vooral omdat zij maar één glas per dag mocht nuttigen.

Uileindelijk belandde opoe in het ziekenhuis en onderging een zware operatie; er volgde bestraling

en zo ontstond er een gat in haar wang, hetgeen inname van vochl ernslig bemoeilijkte. Na veel

proberen lukie hel haar na enkele dagen en goot zij zeer behendig de borrel via haar wang en keel

naar binnen. Laat dus niemand zeggen dal een borrel ongezond is, wam na twee maanden moclu

opoc naar huis.

Het innemen via de bloemenvaas hield zij nog driejaar vol.

Toen haar laatste bezoeker zijn opwachting maakle, zaten alle kinderen en kleinkinderen om haar

bed. Voor haar een hoogtij dag.

Iedereen verzocht ze te gaan staan. Voor het laatst schonk zij haar bloemenvaas vol en sprak haar

kinderen een voor een toe. Daarna nam zij een slok en zei, terwijl zij haar hoofd op het kussen

legde :" Laat er vrede zijn onder jullie allemaal zijn. die heb ik ook altijd bewaard. Dus geen

ruzies!!

De koets staat voor en ik stap in." Dat waren de laaiste woorden van opoc.

Ze ügt al jaren op de begraafplaats, onbewust van de aangroei van ongeveer honderdvijftig

nazaten. Er staan we! steeds verse bloemen in de in haar grafsteen gemetselde bloemenvaas .... in

haar borrelglas.

Zij wist niet wat luieren was. Wood

Herfst in Zandvoort! - 1939 -

De Duinweg , achter school A, waarin toentertijd de MULO gevestigd was mei de heer A. J. v.d.

Waals als hoofd, tegen het duin lagen altijd grote schelpen hopen. Aan de rechterkant de oude

Naaischool en Bewaarschool. School A is al lang verdwenen om plaals ie maken vooreen poliiie

bureau, alleen ... de agenten zijn inmiddels ook zo goed als verdwenen.



DE ZANDVOORTSE DUIN AARDAPPEL

29 september 1884 schreef de waarnemend directeur van het postkantoor aan Zijne Excellentie den

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid het volgende: " Ik heb de eer Uwe Excellentie mede

te delen, dat hoewel het badseizoen geëindigd is, en het tijdelijke kantoor alzo kan worden

opgeheven, de heer Burgemeester mij mededeelt, hij aan U het verzoek gericht heeft om tijdens de

onderhandelingen over een definitief kantoor het tijdelijke in dienst te houden met het oog op den

uitgebreiden handel in aardappelen en de versche v i seh verzendingen, naar België, die thans in

vollen gang zijn."

Wie van de huidige aardappel telers zou het voor mogelijk gehouden hebben dat het openhouden

van een plaatselijk postkantoor ooit van de dtiinpicpcrs afhankelijk is geweest.

Dal ook in later jaren, en ook tijdens de tweede wereldoorlog, er nog behoorlijk veel aardappelland

in produktie was blijkt uit een handgeschreven kasboek, bezit van mevrouw Lcunic van der Werff-

Koning en afkomstig van haar vader. De leellandjes sommerend kwam ik daarbij op 10.013 roe !!

Vooraan stond aangegeven welke voerlieden voorde "Landstand" verplicht waren mest of bagger

ie rijden, t.w. B. Schelvis, Pakveldstr 13; A. Vossen, Pakveldstr 26; J. Koning, v Ostadeslr 1 1; E &
C Loos, Oosterstr 9; J. Koning, Koningstr 11.

In het rapport van de Gemeentepolitie Zandvoort d.d. 1 1 april 1950. met als onderwerp "Overzicht

bezettingstijd", slaat over deze "Landsland" op pagina 43 het volgende.

" Reeds in 1941 was de leiding van De N.S.B, er toe overgegaan de Zandvoortse aardappeltelers

te organiseren. Op instigatie van de N.S.B, werd een "dorpsboerenraad" ingesteld. Aanvankelijk

was de hierbij "dorpsboerenleider". In hel jaar 1942 bestond het bestuur uit:...

dorpsbocrenlcidcr; .... productieslag; ... zee- en schelpenvisserij; ... groenten en fruit; en ...

personeelsbelangen. Het bestuurslid ... verving de leider ... in verband met diens drukke

werkzaamheden van 15 juli tot 1 september 1942.

Dat het in de Landsland - zoals in bijna elke N.S.B, organisatie - ook al om de "baantjes" ging,

bleek wel uit het feit, dat de dorpsboerenleider ... op 10 november 1942 aan de provinciale

boerenleider o. m. hel volgende berichtte:

" Voor de kameraden ... en de streekleider ... waren wij genoodzaakt deze buiten te sluiten van

hetgeen in de Landstand geschiedde gezien hun wangedrag t.o.v. hun plicht als nationaal-socialist,

voor hun posiiie en de naam voor de bevolking".

Hoewel de Landstand alle pogingen in het werk stelde om leden te winnen, kon slechts in zoverre

succes worden geboekt, dat enkele leden van deze instelling voor de voedselvoorziening in de

gemeente mochten blijven wonen en dus van de evacuatie waren vrijgesteld"

Aardig is ook een los velletje papier, waarvan de gegevens deels in het boek verwerkt werden,

vermeldend : L. v. Honschootcn Mercel isvaanpad 13 Haarlem 100 roeden (Donderbosch) Erven

van Vliet 66 jaar 1877 23/1

Een bijgevoegd getypi "Kohier aardappelland 1944 bevat 130 nummers elk aangevende een

huurder van land van de gemeente Zandvoort. Dat evacuatie geen belemmering was om land van

de gemeente te huren blijkt uit de adressen van een flink aantal personen, zoals bijvoorbeeld van

L. v.d. Mije, de melkboer welke in de Koningstraat 10 tot aan de evacuatie zijn bedrijf had, en hier

met zijn evacuatieadres 3e Helmerstr 38 II Amsterdam vermeld is. Ook A. Paap (Wallegie) op zijn

evacualieadres Cohelestr 99 Bleierheide huurde zijn 50 roe, en S, Klinkenberg , cvacuatiekamp

Diever , 70 roe.

De huurprijs per roe bedroeg f 0,07. (zeven cent) Ik kon niet nalaten de betaalde huurbedragen op

te tellen en kwam aan een totale huuropbrengsi van ƒ 850,50 hetgeen correspondeert met de

getotaliseerde oppervlakte land zijnde 12.150 roe.

Grappig is dat de zg Landstand huur betaalde voor zoals er staal 3070 roe zijnde een bedrag van

214,90 terwijl bij de seleclie van degenen die meer dan 20 are (ca 140 roe) van de gemeente

huurden deze Landstand voor 370 roede vermeld staat. Zo men ziet ook toen werden er fouten

gemaakt, in dil geval bij de "fouten".

Ter vergelijking met voorgaande oppervlakte aardappelland; door de Zandvoortse aardappeltelers

vereniging werd afgelopen jaar ongeveer 500 roe

bebouwd. En ik kan u verzekeren dat is zwaar handwerk.

MW

o/ sfcLó~*^£*

/ O-v ri „ c~-*£t- / S-^^*-^;^-^*'£^/

£é
<f

i-*-** 7 / <P//
l

C\tw— v f-
'/.£cc r

9



REACTIES

Naar aanleiding van de in de vorige aflevering geplaatste boekenlijst en?., is het verheugend te

kunnen melden dat door onderstaande leden middels de schenking van boeken en/of geschriften op

onze oproep werd gereageerd. Ome secretaris Aric Koper is blij verrast met dit 'voorlopig' resultaat

van zijn werk.

Hiervoor onze hartelijke dank .... en laat het /.o /.ijn; goed voorbeeld doet goed volgen!

HET POSTKANTOOR

Hr.
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(vervolg van pagina I 1

)

Mc! dil kantoor, het nieuwe kanloor, wordt bedoeld het eerste postkantoor in de Kerkstraat no 28

(zie "DE KLINK" 13e jaargang no 2 Mz 14 en 15).

Al vrij snel daarna werd besloten een echt post- en telegraafkantoor met direcleurswoning te

bouwen. Op 10 januari 1899 ontving de Heer Directeur van het post en telcgraalkanloor te

Zandvoort "een afschrift van de bestedingsslukken voor de bouw in margine bedoeld". Daaruit

bleek dat 17 december 1898 de minister heeft goedgevonden het werk te gunnen 'aan den minsten

inschrijver Arie Krijnen te Helder voor den door hem ingeschreven prijs van negentien-duizend

een en tachtig gulden. Curieus is dat in het afschrift van hel procesverbaal van aanbesteding

vermeld werd "op vrijdag, den 9 December 1899 is door mij enz enz. een leuk schrijfrbutje bij de

overgang van het ene naar het andere jaar.

September 1899 werd het nieuwe postkantoor in gebruik genomen, binnen een jaar na

aanbesteding! De bij bestek bepaalde omheining mocht vervangen worden door 'cenc afscheiding

van overhoeksch latwerk' de kosten konden alsnog bij meeren minder werk worden verrekend.

Men zou denken nu is men voorlopig onder de pannen. Niels bleek minder waar. September 1906

word! bericht door de Directeur generaal dat op de begroting 1907 geen gelden zijn uitgetrokken

doch dat het voornemen bestaat gelden voor een verbouwing te vragen op de begroting voor

dienstjaar 1908.

Inderdaad werd op de Staatsbegroting 1908 een bedrag groot ƒ 5000.-beschikbaar gesteld voor

een verbouwing. Een uitgebreide correspondentie volgt omtrent wat de een wel en de ander niet

noodzakelijk acht. Dit gaat tot de aanschaf van een derde lessenaar in de publieksruimte aan loe

waarover hogere ambtenaren dienen te beslissen.

Na hel gereedkomen van deze eerste verbouwing besluit het Hoofdbestuur der posterijen en

telegrafie om voorde termijn van 3 opeenvolgende jaren een onderhoudscontracl ar te sluiten. Het

werk wordt gegund aan de tweede inschrijver, welke ƒ 98.— hoger was dan de laagste, voor een

bedrag groot ƒ 2994 de aannemers O. Schrikkema en F, Zwaan De borgen waren Jac van der Wcrff

en J. Webcr.

In 1914 wordt het loketfront vertimmerd waardoor het aantal loketten van twee op drie gebrachl

werd. Ook werd begonnen voorbereidingen te treffen voor de bouw van een magazijn in de luin

gelegen aan de Tramstraar. Dit zou ten koste gaan van de tuin die in gebruik was bij de

directeurswoning, gelegen boven het kantoor. Dit zinde de directeur in het geheel niet en hij

beklaagde zich dat hij en zijn gezin dan in het geheel niet meer in "den buitenlucht kan verfrischen

en in alle kamers ondanks de neergelaten jaloezieën een intense hitte kan voorkomen" en hij

verzoekt een balkon aan te doen brengen. U ziet hel al gebeuren; geen balkon wel wordt september

191 6 de bouw van de telegraaf!oods gegund aan aannemer Zwaan voor de somma van ƒ 2.214.- .

Het arbeidsloon van een timmerman, loodgieter of stukadoor bedroeg toen ƒ 0.45 per uur en dat

van een opperman, sjouwer of handlanger ƒ 0.38.

In 1919 doet zich een opmerkelijk feit voor. B&W van Zandvoort bieden grond aan voor de bouw

van ... een NIEUW postkantoor aan de overzijde van het tram-emplacement! Dit aanbod houdi

tegelijkertijd in de overname door de gemeente van hel beslaande gebouw.

Dal men zich ook toen al aan luchtfietserij bezondigde blijkt uit het feit waarvoor de gemeente hel

pand nodig zou hebben. De tramhalte zou verplaatst worden en men wilde een "boulevard'

aanleggen, het postkantoor vormde een sta in de weg tussen de Tramsiraat en Haltestraat.

Het aanbod was niel aanvaardbaar voor de P.T.T. en men zocht een oplossing voor de zich, vooral

's zomers voordoende problemen door aan de directeur opdracht te geven een plaats voor een

bijkantoor te zoeken beter gesitueerd dan het tot nu toe 's zomers in gebruik zijnde kantoor in de
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Passage. (Dil jaar was nog niet tot opening daarvan overgegaan, )

De plaats was snel gevonden, de dependance van Grool Badhuis gelegen aan de overzijde van dit

hotel. Na vele onderhandelingen omtrent de huurprijs werd op 7 juni 1 920 door N. V. Maatschappij

Noordzee-bad Zandvoort vertegenwoordigd door haar directeur C, A. C. Günters de

benedenverdieping van het dependance gebouw verhuurd ingaande 16 mei 1920 en eindigende 15

mei 1928 tegen een jaarlijkse huurprijs van ƒ 1150.— .

Dit Bijkantoor "Groot Badhuis" is in dienst geweest tot de huurovereenkomst ingaande 1 januari

1925 in goed overleg tussen partijen ontbonden verklaard werd met toekenning wegens gederfde

inkomsten aan de N.V. Noordzeebad Zandvoort van een bedrag groot ƒ 2300.—

Een inventarisatie van de in gebruik zijnde kantoren vermeldt:

Bijkantoor Groot Badhuis, kantoorlokaal 5,65 M X 3,40 M; wachtkamer 5,60 M X 3,80 M;
pakkelpostverlrek 5,05 M X 3,80 M ; I ongebruikte kamer 3,85 M X 2,80 M allen 3,35 M hoog en

daarncven 2 vestibules van 1,60 M X 1,33 M hoog 2,23 M. Het telefoonnummer was 392 en het

adres Hoogeweg I, Met de opening gedurende zomermaanden en wel vanaf 9 uur 's morgens tot

7.30 uur 's avonds waren de grootste problemen opgelost.

Hei gemeentebestuur voelde zich knap gepasseerd en beklaagde zich niets op hun aanbod gehoord

te hebben. Dit verwijt werd teruggespeeld op een communicatie fout tussen gemeente en plaatselijk

directeur, en daarmee was de zaak afgedaan.

Dal over betrekkelijke kleinigheden, als de huur van een bijkantoor voor een bedrag van ƒ 1 150,-

- jaars, toentertijd van regeringswege beslist diende te worden blijkt uit een telegram inhoudende

"Bijkantoor Zandvoort beslissing minister gevraagd zoodra beslissing bekend volgt nader bericht."

9 maart '20.

In 1928 volgt nogmaals een 'verbouwing' n.1. het aanbrengen van een vierde loket en wel in de deur

tussen de wachtkamer en het kantoorlokaal.

Dwars door alle correspondentie heen is een strijd te ontdekken tussen directeur/bewoner

bovenverdieping en de rijksgebouwendienst welke voor het onderhoud verantwoordelijk was.

Grappig is dat de directeur zich beklaagde dat de brandstof voor de dienstkachels en voor zijn privé

gebruik niet in afzonderlijke ruimten opgeborgen konden worden zodat ook wel van de verkeerde

hoop gepak! werd. 1 lij bedoelde natuurlijk van zijn voorraad.

Inderdaad werd hier iets aan gedaan. In 1935 werd een bad installatie aangebrachl en afvoer voor

een vaste wastafel.

in 1934 wordt, namens de eigenaresse mevrouw de weduwe Dukkers, het naasigelegen hotel-café-

restaurant Suise aan de P.T.T. te koop aangeboden. Hoewel uit ambtelijke informatie blijkt dal de

ruimte in hel postkantoor voor nu en voor de lange toekomst alleszins ruim voldoende te achten is

besluit men toch tot aankoop over te gaan daar voor een te automatiseren telefoon net in de naaste

toekomsi een gebouw nodig zal zijn. Dil gebouw is later op het terrein achter de Grote Krocht

verrezen en nog aanwezig. Het gemeentebestuur bleek toch een vooruitziende blik gehad te hebben

in 1919 want waar werd in op 12 juni 1964 de officiële opening van een nieuw postkantoor

verricht? juist aan de overzijde van de vroegere trambaan!

De bouw werd gegund aan Fa V. de Vries in haarlem voor de som van ƒ 817,340.—

De foto's op de pagina's 12/13 en 16/17 geven een nostalgisch beeld weer van een lijd die ver af

ligi van het huidige computer tijdperk. Loketten zijn verdwenen evenals de hekjes daarvoor in de

plaats een mooie streep op de vloer. Op de foto van hel kanloor zit directeur De Haan en ?

Wie kent de dames voor het loket op de andere foto en de man buiten voor het raam. De foto's zijn

vermoedelijk in 1939 of begin '40 gemaakt gezien Iokel 3 waar op hel bordje te lezen staal
"

BESTELLING GASMASKERS". MW
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WAAROVER SPRAKEN ZIJ Vooraankondiging GENOOTSCHAPSAVOND in februari 1997.

Een eenvoudige oplossing voor een ingewikkelde nalatenschap.

Trijntje Klaass Groen geboren in 1736 trouwde op 12 juni 1757 met de 26-jarige Jan Cornelisz.

Koning. Het werd geen lang en gelukkig huwelijk, wei werd er in 1768 een zoon Cornelis

geboren maar die is waarschijnlijk heel jong overleden. In het jaar 1764, Trijntje is dan ook al

overleden, gaat Jan Cornelisz. Koning naar de Schout om te praten over de nalatenschap van

Trijntje, Er was geen testament en de verdeling moest wel vastgelegd worden. Trijntje was de

dochter van Claas Janszn Groen en Antjc Flore Koper en zij had nog twee broers en twee zusters.

Tc weten Jan en Jannetje beiden meerderjarig en de minderjarige Floris en zijn zusje Ariaantje.

Deze vier hebben recht op een deel van de nalatenschap van hun zuster Trijntje.

Maar vader Groen werd weduwnaar van Antje en trouwde Aagje Willems en door dit huwelijk

kreeg Trijntje nog twee halfzusjes Dicuwertje en Annetje en een halfbroer Willem en ook zij

hebben recht op een erfdeel.

Het gerecht besliste over de volgende verdeling; de vier kinderen uit het eerste huwelijk waren

gerechtigd voor vier staken en de kinderen uit het tweede bed voor één staak. Op verzoek van

Jan Cornelis/. Koning werden Pietcr Leendertsz. Koning, Volkert Jansz. Groen en hijzelf als

voogden aangesteld.

Een maand later gaat Jan Cornelisz. Koning, de weduwnaar, weer naar de Schout en vertelde de

gehele nalatenschap van Trijntje over te willen nemen en keerde daarvoor de erfgenamen een

totaal van ƒ 150,00 vrij geld uit.

Vier maanden later, op 15 juli 1764, trouwde de weduwnaar Jan Cornelisz. Koning met Annetje

Janns Kemp.
A. G. M. van der Oord-Wisker

Zomaar wat oude geschiedenis

(uit het HD van 26 Scpl 1996) Zaterdag 26 September 1896 stond in de Oprechte Haerlemsche

Courant: " Gedurende het badseizoen werden door den tram van hel slation Zandvoort tot hotel

d'Orange vervoerd 10,006 personen, tegen 9069 in het vorige jaar. De dienst is nu geslaakt.

Aantekening van een Landmetcr in 1884: Met uitzondering van hel gedeelte van de strandlijn dat

in rood is getrokken, is overigens de lijn vóór den storm (in 't najaar van 1883) aangehouden, daar

na dien storm, door opstuiving de strandlijn nagenoeg weer op den ouden voet kwam.

MW

Op de laatste genootschapsavond stond het Raadhuisplein centraal. Ondanks de bekendheid met de

plek waren er voor velen toch nog verrassende beelden uil hel verleden en zeker ook enkele voor

de toekomst te zien.

Bijdragen voor deze avond werden dan ook door verschillende leden geleverd, hiervoor nogmaals

onze hartelijke dank.

Het ihema voor de komende Genootschapsavond in februari 1997 zal zijn: 'De wederopbouw van

Zandvoort'. Beelden van het voor-oorlogs Zandvoort, de sloop, de oorlogsjaren, maar vooral de

wederopbouw komen aan de orde.

Een ieder die hiervoor heelden kan en wil aanleveren wordt van harte uitgenodigd. Wij maken dia's

van het aangeleverde materiaal en u krijgt alles ongeschonden terug. Des te veclzijdiger het

materiaal, hoe aardiger de avond, U kunt zich hiervoor in verbinding stellen met één van de

bestuursleden - zie achterin "de KLINK".

Hel Bcsluur

ZANDVOORT IN OUDE KNIPSELS
Opgedragen aan mijn grootvader Arie Keur "Roest"

Onder bovenstaande titel zal het door de heer W. A. H. Keur, huisarts te 's Hertogenbosch,

samengestelde knipsel boek in samenwerking met het Genootschap Oud Zandvoort worden

uitgegeven.

De oplage zal 500 exemplaren bedragen, de prijs iets onder de ƒ 25.--.

Hoe komt u in het bezit van deze bijzondere uitgave?

U stuurt een brief/briefkaart aan onze secretaris de heer A, KOPER,

W. Kloosstr 9 2041 BK ZANDVOORT met de volgende inhoud.

Ondergetekende, (naam en adres), bestelt hierbij (aantal) cxcmpla(a)r(en) van

'ZANDVOORT IN OUDE KNIPSELS".

De koopprijs van ongeveer ƒ 25.-- zal bij afhalen contant voldaan worden.

Datum en ondertekening.

HAAST U, de oplage is beperkt, wie het eerst komt, het eersi maalt.
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN

Alle werkgroepen zijn reeds voor de zomervakantie bij elkaar geweest.

De activiteiten beginnen langzamerhand vorm te krijgen, zoals u in onderstaand kort verslag kunt

lezen.

WERKGROEPALGEMEEN
Besloten is om de oudste gebouwen in Zandvoort in kaart te brengen. Naast het achterhalen

van hel bouwjaar zal ook de functie en de geschiedenis van de panden worden nagevorst.

NIEUWE LEDEN

WERKGROEP KUNST
De aandacht van deze werkgroep zal in eerste instantie uitgaan naar

klederdracht. Daarnaast zal de beeldende kunst de nodige aandacht krijgen.

de Zandvoortse

WERKGROEP GENEALOGIE
Door de aanwezigheid van een "professional" wordt in deze groep de genealogische koe goed

bij de horens geval. De grote hoeveelheid genealogische gegevens die bij het Genootschap

aanwezig zijn zullen in de komende maanden worden verwerkt in een data-basc op basis van

een tien-jaren tabel.

WERKGROEP BOUW
Dit is de werkgroep die het eerst aan het werk is gegaan. Op de omwikkeling van een nieuw

bestemmingsplan voor Zandvoort-Centrum en de Structuurschets voor Zandvoorl is door deze

werkgroep gereageerd. Het Welstands-belcid vormi thans één van de discussie punten.

N.B. indien u geïnteresseerd bent en wilt meewerken in een werkgroep, stelt u zich dan in

verbinding met één van de bestuursleden waarvan tl naam. adres en telefoonnummer aantreft op

pagina 24 van deze "DE KLINK".

De foto op naast liggende pagina zal bij de meesie lezers de vonk van herkenning doen overslaan.

Kei is het begin van de vroegere Kruisweg met daarin de vishandel van Molenaar (Blub). Daar

tegenover was de schoenwinkel van Bronkhorst. Dit sluk siraat, hoewel nog aanwezig, is geheel

van aanzien veranderd en ook van naam. het is thans de Rozenobelslraat.

Mevr.



BRAVO E. M. M.!

De Woningbouw vereniging Eendracht Maakt Macht is er na langdurig onderhandelen in geslaagd

de eigendom te verwerven van het gemeentelijk woningbezit. Op zich niet zo'n wereldschokkende

gebeurtenis ware het niet dat E. M. M. reeds, daaraan voorafgaande, de renovatie van deze

woningen ter hand heeft genomen.

Het doet mij daarbij deugd dat, naast de renovatie van het geboortehuis van mijn echtgenote

(Koningstr 93), de oude woningen van Onderling Hulpbetoon in de Koningstraat (enkele zijn al

onderhanden genomen) en Kanaalwcg weer voor lange tijd het dorpskarakter van Zandvoort mee

helpen bepalen.

Uit historisch oogpunt verdienen de woningen van Onderling Hulpbetoon zeker dit behoud - ik

moet bekennen dat ik dit belangrijker vindt dan het feit of hel pand Kostverlorenstraat 105 al dan

niet behouden zou blijven, zoals u weet heeft de slopershamer hier intussen toegeslagen - uit

persoonlijk oogpunt bezien blijft hiermee de buurt van mijn jeugdjaren in stand.

Een buurt en /.ijn bewoners waarvan toch wel wat te vertetlen valt,

er zou een blad mee vol te schrijven zijn en dat geldt ook ongetwijfeld voor andere buurten, dus

wat Iet u oude Zandvoortcrs, pen eens wal herinneringen neer, geneer je niet en stuur het op!

Met de bouw van de huizen van Onderling Hulpbetoon vond de eerste sociale woningbouw in

Zandvoort plaats wat pas veel later gevolgd zou worden door bouw van gemeente-woningen en

nog later door de eerste huizen van de woningbouwvereniging E. M. M. In de Koningstraat werden

ook de eerste etage-woningen van Zandvoort gebouwd, de zogenaamde Amsterdamse huizen met

hun balkon langs de gehele eerste verdieping.

Aan de Kanaalwcg kan men zien dat toentertijd geen bestemmingsplan bestond, de Willemstraat

was gebouwd tot aan de eigendomsgrens van de toenmalige eigenaar en dat was ook in de

Diaconiehuisstraat het geval, een bouw van allemaal particuliere huisjes. Daar tussen in bleef een

stuk land liggen, eigendom van de heer Veldman, commissionair in effecten te Amsterdam, en werd

toen gewoon voor de oplossing gekozen om de enen kant van de Kanaalwcg te laten bestaan uit de

achterzijde van de woningen aan de Willemstraat.

Het is zo op het oog niet zichtbaar maar de Kanaalweg ligt een stukje lager dan de Koningstraat dit

bleek altijd overduidelijk bij zware regenval in de zomermaanden, dan liep de Kanaalwcg evenals

de Willemstraat onder, de Koningstraat niet.

Terug gaande in mijn herinnering naar de bewoners van deze buurt kom ik uiteraard op mijn jeugd

vriendjes Lecnderl Schaap, de "aanvoerder" van de buurt, kort geleden weer naar Amerika

vertrokken nadat hij enkele jaren naar zijn geboortedorp was teruggekeerd, Ap v.d. Mije en zijn

jongere broer Maarten (helaas te vroeg overleden),hun broer Willem maakte altijd hele mooie

zeilschepen van een oude klomp voor ze, ja daarmee speelden we toen nog, Dik van Dam die pal

achter mij woonde, Piet Paap (Haantje) en Jan Keur (Jan Pret), beide ook al niet meer in leven

zijnde, Jaap Hoogendijk en Louis v.d. Mije, een echte verenigingsman die vlak na de oorlog een

zweefvliegtuig modelbouwvereniging oprichtte, het eerste materiaal kwam van een aangespoeld

vlot dat uit balsahout bleek te bestaan, en later een stuwende kracht was bij de Fotokring

Zandvoort. Ook was er nog het clubje Timara, (tippel maar raak) ten tijde van Jan de Tippelaar. En

wat werd er af gevoetbald in de brede slop lussen Kanaalweg en Koningstraat en niet bepaald lol

vreugde van de aan wonenden, menig emmer water werd over de schuttingen gegooid in de hoop

dat we op zouden krassen. Er werden ook wedstrijden tegen andere buurten gespeeld op het terrein

over de trambaan of op een hoek land achter de Kostverlorenstraat.

Jongens die altijd met elkaar optrokken maar als verschijnsel van die lijd naar geheel verschillende

lagere scholen gingen. Dik was katholiek dus naar de katholieke school, Maarten en Ap naar de

christelijke school op de Brederod est raat de overigen naar school B en ik naar school D. Och ja, in

het laatste geval, verschil moet er zijn.

Een ander verschijnsel van die vooroorlogse tijd was de hoeveelheid kleine zelfstandigen en

leveranciers die hun waren aan huis bezorgden. In de Koninstraat waren diverse kleine

zelfstandigen gevestigd. Op no 10 Louis v.d. Mije, mclkhandelaar (zijn oudste zoon Jan woont nog

in deze woning), op no 14 Jb Molenaar met zijn petroleum handel, met als bijnaam "Poe-Poe" daar

hij bij het de hoek omgaan met zijn handkar, waarop de olietank gemonteerd was, dit

waarschuwend geluid als van een oceaanstomer, uitbracht. Op no 18 woonde W, v.d. Mije, broer

van Louis, eveneens met een melkhandel. Op no 26, de woning van mijn grootouders bij wie ïk in

huis was, had mijn oom Arie, meester schoenmaker, zijn sehoenmakersbedrijf. Op no 28 was een

paardestal waar Koning zijn paarden had en dit stukje straat werd afgesloten met de

kruidenierswinkel van Piet Schaap.

Als je dan dacht dat met twee melkboeren in de straat men het wel gehad had, dan vergist men zich

deerlijk want aan de overzijde vlak bij de Haltcstraat was de melkhandel annex melkrijderij van

Koomen. En dan werd de melk ook nog aan huis bezorgd door Suus Koning, vanuit haar

melkhandel in de Hallestraat. Evenzo kwamen er vele bakkers met hun kar, groenteboeren met

paard en wagen en ook een visboer regelmatig door de straat.

De klantenkring van deze handelaren werd vanaf einde mei lot eind augustus verdubbeld daar er

bijna geen huis was waar niet verhuurd werd. Daartoe verhuisde het gezin meestal naar de houten

schuur of naar een enkele, soms bijzonder fraaie, stenen schuur zoals bijvoorbeeld door Koper

fjudekic) achter Kanaalweg 25 gebouwd was of in mijn geval naar de bovenverdieping. Tegen eind

augustus werd er dan wel eens door mijn opoe gezegd:" mag hel maar Hink regenen dan gaan ze

misschien eerder weg." liet laatste gebeurde meestal niet, aan de andere fcsml waren hel soms

interessante mensen zoals een kunstschilder met zijn gezin, de laatste vooroorlogse badgast bij mijn

grootouders, geen Remhrandt maar ik heb nog altijd een schilderijtje van hem in huis hangen.

Over een tijdsverschijnsel gesproken, voordat de familie Hoogendijk (de held van het treinongeluk)

op nummer 17 in de Kanaalweg kwam wonen met zoon Jaap en twee dochters, woonde daar mijn

oud-oom Dirk Drommel, seinhuiswachter. Het gezin van Oom Dirk en tante Maartje bestond uit

louter zonen. De oudste Arie was al getrouwd , Gijs, Siebrand en Henk nog thuis daarnaast was

kleinzoon Dirk, de zoon van Arie, nog tijdelijk bij zijn grootouders door ziekte van zijn moeder
Klaartje Drom mei -Keur en alsof dat nog niet genoeg was herinner ik mij dal in de woonkamer
altijd een oud vrouwtje op bed lag, dit was de moeder van tante Maartje. Vandaag de dag zou men
met dal mooie woord 'thuiszorg' zo'n zware taak proberen te benoemen en aan te prijzen, maar de

taak wordt door zo'n woord ook nu niet mooier of gemakkelijker.

Een bekende zomerse gast(arbeider), ook een kleine zelfstandige, verbleef in de zomermaanden •

altijd in de achterkamer grenzende aam hel kleine steegje achter de woningen van Loos en Groen,

bij wie van beiden hij verbleef is mij niet bekend. Het was "Tsietsie-boe-boe" een Marokkaan
genaamd Mohammed Soubli die op het strand zijn fraaie kleden te koop aanbood.

Een opmerkelijke zaak schiet mij bij het schrijven nu te binnen en wel dat de smid Jacobs achter

in zijn schuur van een van de Amsterdamse huizen doende was een vliegtuig ie bouwen. Een soort

"spin" zoals Fokker. Hel is nooit tol een luchtdoop gekomen.

Er is nog zoveel te vertellen zoals dat bakker v.d. Mije nog een tweede winkel had in de Spoorstraat

en nog veel meer, maar ik stop. MW
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"DE KLINK"
Het blad "DE KLINK" is een kwartaaluitgave van het Genootschap "OUD ZANDVOORT" en

wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het genootschap. Met hel

uitgeven van hel blad streeft heL bestuur naar een grotere bekendheid van en heL kweken van

belangstelling voor de geschiedenis van Zandvoorl,

Voor hel samenstellen van het blad heeft het bestuur een redaciiecommissic benoemd die bestaai

uit de heren:

P. Brune; K. C, v.d. Mije Pzn; H. Opheikens; M. Weberen C. J. Wester.

Vriendelijk verzoek Adreswijzigingen en aanmelding nieuwe leden s.v.p. aan mw Hoogervorst-

Schuiten Oosterstr 1 2042 VE ZANDVOORT (023) 571 81 77
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